
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Kéknefelejcs, Ibolya utca ivóvízhálózat rekonstrukció 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Vezeték fő adatai: 
D110 KPE: 570,5 m 
Bekötés 42 db D25 KPE 
Bekötés hossz: 326 m 
1 db földfeletti tűzcsap 
1db tűzcsap áthelyezés 
2 db tűzcsap felújítás 
Burkolatbontások 
A tervezett nyomvonal szilárd burkolat bontását tartalmazza. Megrendelő a munkaterületet térítésmentesen biztosítja. A burkolt út, 
járda illetve az út padkájának felbontása esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani. 
Tekintettel a vezeték helyszínrajzi elhelyezkedésére és az út 3,0 méteres szélességére, a burkolat érintettsége esetén a sávos 
helyreállítást követően teljes pályás szélességű kopóréteg kialakítása szükséges. 
A helyreállítás rétegrendje: 
- 4 cm AC11 (F) aszfalt kopóréteg (teljes szélességben) 
- 5 cm AC11 aszfalt kötőréteg (sávos helyreállítással) 
- 20 cm FZKA mechanikai stabilizáció folyamatos szemelosztású zúzottkő Dmax=30 
Engedélyek 
A projekt megvalósítása engedélyköteles tevékenység. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: 
-A műszaki leírásban, illetve árazatlan költségvetésben megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel 
egyenértékű terméket is elfogad. 
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy 
kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a 
kiegészítő tájékoztatáskérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék. 
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag 
indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja. 
A nyertes ajánlattevő további feladatait a KD tartalmazza. 
Egyenértékűség: [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés]. 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel 
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, 
műszaki leírás, árazatlan költségvetések, továbbá a vízjogi létesítési engedély tartalmazzák. 

 
  



IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott közvetlen 
ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás. 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2019/05/22 (éééé/hh/nn) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 
V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

Postai cím: Kontrássy u. 1. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019/11/14 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/04/24 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 71 199 999 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

Az önkormányzati választásokat követően az új polgármester igazságügyi szakértő bevonásával elrendelte a beruházás komplett 
felülvizsgálatát. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvét érvényesítve a kifizetés engedélyezésére csak ennek eredménye 
ismeretében került sor. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


